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ACTIVISM

Când te implici activ în promovarea și rezolvarea unor cauze
care militează pentru schimbări la nivelul societății



ACTIVISMUL DE BRAND

Când un brand ia o poziție clară cu intenția de a contribui la 

rezolvarea celor mai stringente probleme ale societății, de obicei
probleme de natură socială, de mediu sau politică. 



CUM VĂD MULTE COMPANII ACTIVISMUL

Când un brand face o mișcare publică extrem de riscantă, care se va

întoarce împotriva brandului, îi va destabiliza poziția în piață și mă va
face și pe mine să îmi pierd locul de muncă. 

No, thank you!









“BRANDURILE NU ÎȘI MAI PERMIT SĂ STEA LA LOC 
CĂLDUȚ, TREBUIE SĂ IA ATITUDINE.”



În România…

“Nu-mi vorbi de exemple din America, că România nu e America”
România este o țară ca oricare alta, cu probleme ei sociale, 

cu dezechilibrele ei de corectat, cu nevoie de educare și de progres

“Românii sunt hateri, toată lumea are o părere și abia așteaptă să te critice”
Peste tot în lume se întâmplă același fenomen, amplificat major de social media: 

nobody knows anything, but everybody knows everything

“Nu vreau să îmi asociez brandul cu imaginea de rebel, de agresiv”
Activismul nu înseamnă agresivitate, atitudine șocantă, rebeliune. 

Activismul înseamnă să oferi empowerment, traction, speed unor cauze care nu pot fi negate

“Suntem prea mici ca să schimbăm ceva. Hai să nu ne mințim”
Ba fix că ne mințim. Când pui umărul la o cauză, miști ceva în direcția bună

“Un brand nu poate face schimbare sistemică de unul singur, așa că mai bine nu mai facem nimic”
Oamenii nu te vor judeca/ evalua că nu ai reușit să rezolvi complet o problemă, dar te vor judeca pentru că o ignori complet

“Vreau un teritoriu diferit, să facem ceva pe o cauză pe care nu a luat-o nimeni”
Păi de ce, dacă tot suntem de acord că singur nu poți produce schimbare sistemică? 



ACTIVISM VS. PASIVISM
Stau cuminte, nu mă remarc

Nu supăr pe nimeni, nu mă supără nimeni

Îmi pun amprenta, sunt parte din decizie, 
influențez cum evoluează societatea

Iau poziție, ies în față

Sigur supăr pe cineva, dar știu că fac un bine

Îmi pun amprenta, sunt parte din decizie,
influențez cum evoluează societatea



ACTIVISM VS. PASIVISM

Îmi pun amprenta, sunt parte din decizie, 
influențez cum evoluează societatea

Iau poziție, ies în față

Sigur supăr pe cineva, dar știu că fac un bine

Îmi pun amprenta, sunt parte din decizie, 
influențez cum evoluează societatea

Fast forward… 

Nu iau poziție, dar fix prin asta mă remarc

Sigur supăr pe cineva, tocmai pentru că nu fac nimic



Cum fac să abordez corect activismul?
Cum mă asigur că minimizez riscurile?

E un joc de trial and error.
De asta e nevoie de timp, de exercițiu, de încercări repetate.



SCURT GHID PENTRU BRANDURI 
CARE VOR SĂ DEVINĂ ACTIVISTE



1 ASIGURĂ-TE CĂ O FACI CU INTENȚIA CORECTĂ
Nu din vanitate, nu pentru laude sau premii sau like-uri, ci cu intenția
reală de a ajuta societatea să progreseze. 
Oamenii simt imediat superficialitatea, mai ales cei care sunt afectați
sau implicați în tema respectivă. 



2 ASIGURĂ-TE CĂ EXISTĂ O COERENȚĂ, O ARMONIE 
ÎNTRE CE FACI INTERN ȘI CE FACI EXTERN
Coerență în primul rând pe valori, pe acțiune și pe atitudine.
Nu te scuză binele făcut în afară pentru răul făcut în interior.  



3 ACTIVISM VINE DE LA ACTIV. DONAȚIILE NU SUNT 
SUFICIENTE ȘI NU SE PUN CA ACTIVISM.
Creează vizibilitate și notorietate publică pentru cauză, ascultă păreri, 
deschide un dialog, propune soluții. 



4 DECIZIA LEGATĂ DE CAUZA ÎN CARE TE IMPLICI NU 
E RESPONSABILITATEA PUBLICULUI.
Pentru toți cei care își vor zice să faci activism o anumită cauză vor fi la 
fel de mulți care să îți zică să nu o faci. 
Decizia stă la tine, brand, și trebuie să ți-o asumi. Nu vei mulțumi pe
toată lumea, dar cu o decizie bună vei mulțumi pe cei mai mulți.



5 UN BRAND NU DEVINE ACTIVIST PESTE NOAPTE
Îți va mânca timp, resurse financiare, nervi, liniște.  Vei lua decizii bune
și decizii mai puțin bune. Important este să înveți, să faci mereu mai
bine și să nu renunți. 



1. Adună suport intern 
2. Amintește-ți valorile brandului și conectează-

le cu temele sociale pe care vrei să le 
abordeze brandul

3. Adună cât mai multă informație pe subiect. 
Ascultă, discută, cercetează, înțelege

4. Decide ce rol activ va juca brandul în cauza
respectivă (Bill Moyer model)

5. Dialoghează cu stakeholderii brandului înainte 
să faci ceva big

6. Dă drumul la treabă 
7. Walk the talk ca să fii credibil
8. Construiește coaliții și grupuri de lucru cu alte

companii, ONG-uri, comunități, autorități, care 
pot juca celelalte roluri (Bill Moyer model) 

PREGĂTIRE ACȚIUNE



MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE! J


